
 

 

 

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE 

Durata: 01 - 15 Martie 2021  

Brand promovat: LEGRAND BTICINO – aparataj MATIX 

Produse participante la promotie: La prezenta campanie promotionala vor participa toate produsele 

stocabile la ARC ELECTRONIC, marca LEGRAND BTICINO, aparataj de camp MATIX 

Participanti: Toti partenerii ARC ELECTRONIC 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE  

Campania promoţionalǎ “Promotia de iarna 2021” este organizată de SC ARC ELECTRONIC SRL, societate cu 

răspundere limitată, de naționalitate română, cu sediul social în Brasov, Str. Fantanii nr. 17, înregistrată la 

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brasov sub nr. J08/3212/1994, având CUI nr. RO6535640 

denumită în continuare “Organizator. Decizia de derulare a campaniei promoţionale conform regulilor din 

prezentul regulament este finală şi obligatorie pentru participanţi.  

Participarea la Campanie implică acceptarea de către Participanți a prevederilor prezentului Regulament 

precum și obligativitatea respectării integrale a acestora. Prin participarea la prezenta Campanie, Participanții 

confirmă că au citit, înțeles și acceptat integral prevederile prezentului Regulament.  

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, prin întocmirea 

unui act adiţional la prezentul regulament, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după 

anunţul prealabil de prezentare a acestor modificări.  

Regulamentul precum şi detaliile Campaniei sunt disponibile oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga 

durată a Campaniei la unitatile selectionate de catre Organizator prin intermediul Agenției.  

 

SECŢIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL  

Prezentul Regulament se desfăşoară în conformitate cu Legea 650/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de 

Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă.  

 

SECŢIUNEA 3. LOCUL DE DESFĂŞURARE ŞI DURATA CAMPANIEI PROMOŢIONALE  

Campania promoţională (denumita în continuare Campania) se va derula pe teritoriul României, în unități de 

comercializare sau integrare a produselor participante, unități selecționate și informate în prealabil de către 

Organizator. Perioada Campaniei este 01.03.2021 – 15.03.2021  

 

 

 



 

 

SECŢIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE  

Campania promoţională se adresează tuturor persoanelor fizice, cu domiciliul/reşedinţa în România şi care 

au statut de angajaţi ai companiilor care comercializeaza sau integreaza produsele incluse in Campanie, 

detaliate in prezentul regulament (persoane denumite, în continuare, Participanţi). La prezenta campanie 

promoțională NU pot participa angajații Organizatorului, rudele sau soțul/soția acestora, persoanele fizice 

angajate implicate în această promoție.  

 

SECŢIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE  

5.1. Înscrierea în campanie  

Reprezentanții Organizatorului vor prezenta campania membrilor personalului vânzător al unităților 

comerciale cunoscute de Organizator și îi vor invita să se înscrie în Campanie prin completarea talonului de 

participare cu următoarele date: numele societății comerciale angajatoare, codul unic de identificare al 

societății comerciale angajatoare, adresa (Județ, Localitate, Stradă, Număr), Prenume participant, Nume 

participant, CNP (necesar pentru declararea, reținerea și plata impozitului pe premiul acordat la finalul 

campaniei), Telefon, E-mail, (necesare pentru contactarea în vederea acordării premiului la finalul 

campaniei), dată și semnătură.  

Procesarea datelor cu caracter personal se realizează prin intermediul Agenției, in calitate de imputernicit al 

Operatorului. Prelucrarea datelor personale se face în conformitate cu prevederile legale europene 

(Regulamentul General pentru Protectia Datelor – GDPR –) si al celor nationale In talonul de participare, 

participantii sunt informati in legatura cu conditiile de prelucrare a datelor personale si isi dau acordul pentru 

prelucrarea datelor. Dezacordul sau lipsa exprimarii acordului in legatura cu prelucrarea datelor personale 

duce la imposibilitatea prelucrarii datelor in mod legal, drept urmare Agentia va distruge talonul respectiv si 

nu va procesa datele colectate, iar participantul respectiv nu va putea fi premiat in cadrul campaniei.  

5.2. Mecanismul promotiei: 

Pentru vânzări generate in perioada 
promotiei, cuprinse în intervalul de  

01.03.2021-15.03.2021 
(fara TVA): 

La finalul campaniei, fiecare partener va primi un premiu 

constând în scule MILWAUKEE profesionale: 
Pret piata 

De la: Pana la: 

10.000 RON  20.000 RON Curea portscule multifunctionala pentru electrician 440 RON 

20.001 RON   30.000 RON PH 26 T, ciocan rotopercutor puternic, 800W 1.050 RON 

30.001 RON   40.000 RON 
M18 CBLPD-402C, Masina de gaurit cu percutie 
compacta + acumulator 4.0Ah + acumulator 2.0Ah + 
incarcator rapid 18V + cutie/ geanta de transport. 

1.870 RON 

> 40.000 RON   
M12 FPP2AW-402P Masina de gaurit cu percutie cu 2 
viteze + lanterna LED cu accu M12 + 2xacumulator 4.0Ah 
+ incarcator rapid 12V + cutie/ geanta de transport. 

2.670 RON 

 


